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EDITORIAL
Mais um ano se despede de nós e a família Peter Pan não poderia 
estar mais feliz com as maravilhas que 2019 trouxe para os nossos 
pequenos guerreiros. 

Sem dúvida foram 12 meses de grandes conquistas e realizações. 
Nesta última edição do Peter Pan News viemos agradecer a você 
que esteve conosco nesta caminhada e com quem gostaríamos de 
dividir as vitórias. 

A Associação Peter Pan não teria alcançado o título de Melhor 
ONG do Brasil se não fosse seu gesto humanitário de amor 
dedicado a esta causa. O seu apoio tem tornado possível 
transformar a história do câncer infantojuvenil no nosso Ceará. 
Não há palavras que traduzam o tamanho da nossa gratidão e 
respeito. 

Por isso, agradecemos em forma de realizações. 

- Olga Freire



Em mais de duas décadas a Associação Peter Pan transformou a 
vida de milhares de crianças e adolescentes que lutaram e ainda 
lutam contra câncer infantojuvenil. 

No ano de 2019, ela completou 23 anos e conquistou mais uma 
vitória: a expansão do Hospital Peter Pan. Foram inaugurados 
mais 14 leitos, sendo 2 deles para cuidados paliativos e 6 novos 
consultórios médicos. 

O prédio, que hoje conta com 95 leitos, é fruto do trabalho e 
dedicação de cada pessoa que escolheu abraçar esta causa e 
fazer o bem.

23 ANOS DE 
ASSOCIAÇÃO PETER PAN 



As chances de cura do câncer infantojuvenil são de até 80% se houver o 

Diagnóstico Precoce e o tratamento em centros especializados. 

Buscando elevar esse índice, a Associação Peter Pan capacitou em 2019 

2.045 profissionais da saúde em Fortaleza e 666 profissionais nas 

regiões de Itaitinga, São Gonçalo, Pacatuba e Horizonte através do 

projeto Cuidar+ da empresa Drogasil. Além das capacitações, na 

campanha do Setembro Dourado foram realizados grandes eventos de 

conscientização como o III Passeio Ciclístico, a I Jornada Médica de 

Oncologia e Hematologia Pediátrica e a Parada da Esperança. 

Fechando este, a APP marcou presença no Fórum Todos Juntos Contra o 

Câncer - Norte e Nordeste realizado Associação Brasileira de Linfoma e 

Leucemia (Abrale) e Instituto Roda da Vida..

O DIAGNÓSTICO PRECOCE 
SALVA VIDAS



MCDIA FELIZ 2019: 21 ANOS DE AMOR, 
ESPERANÇA E SOLIDARIEDADE

“Na Solidariedade, 1+1 é sempre mais do que 2”. 

Este foi o tema do McDia Feliz 2019 da Associação Peter Pan. 

Esta campanha tem feito parte da história da instituição nos 
últimos 21 anos e em 2019, mais uma vez, foi provado que o 
amor, não só contagia, mas também transforma vidas. 

Foram arrecadados cerca de R$ 366 mil reais que serão 
utilizados para ajudar milhares de crianças e adolescentes a ter 
um futuro. 

Agosto entrou para a história da instituição como o mês em que 
um sanduíche simbolizou esperança de vida.



VOLUNTARIADO: UM AMOR 
TRADUZIDO EM AÇÕES

O Voluntariado é uma peça central quando se fala em Associação 
Peter Pan. 

Em 2019 foram 806 voluntários inscritos e deste total temos 398 
pessoas que dedicam seu tempo para tornar melhor a vida de nossas 
crianças, adolescentes e familiares. 

Foram realizados 20 treinamentos e fechando o ano com chave de 
ouro, em dezembro aconteceu a entrega dos Certificado de Honra ao 
Mérito, além da formatura dos Clowns Terapeutas (Dr. Palhaço). O 
papel destas pessoas é de fundamental importância para que sejam 
desenvolvidos 17 programas sociais, onde essa vontade de fazer o 
bem sem ver a quem traz conforto e esperança.



SETOR DE SAÚDE MENTAL: 
MENS SANA IN CORPORE SANO

Passou o tempo em que o saudável se traduzia apenas no bem estar do 
corpo. Hoje, mente, corpo e espírito precisam estar em harmonia para 
garantir a qualidade de vida e a saúde das pessoas. Pensando nesta 
necessidade, a Associação Peter Pan desenvolveu em 2019 um setor 
exclusivo para cuidar da saúde mental dos pacientes e cuidadores.

Além disso, através do projeto Integrare são realizadas diversas 
terapias integrativas, como o reiki, arteterapia, palhaçoterapia, 
terapias chinesas, massoterapia, psicologia, nutrição, entre outras. 

A introdução da medicina integrativa no tratamento do câncer 
infantojuvenil faz uso de modalidades de tratamento não 
convencionais e abordagens não cirúrgicas e medicamentosas, mas 
possuem eficácia reconhecida. A combinação destas, com a assistência 
tradicional, pode melhorar a efetividade do tratamento e reduzir os 
efeitos adversos, além de prevenir novas doenças.



BEM DA GENTE: TRANSFORMANDO 
RIVALIDADE EM SOLIDARIEDADE

O ano de 2019 fortaleceu muitas parcerias e trouxe tantas outras 
inéditas, como as torcidas organizadas do futebol cearense. 

Os times Ceará Sporting Club e Fortaleza Esporte Clube 
uniram-se a Associação Peter Pan em um novo projeto de 
captação de recurso. 

O Bem da Gente tem feito a alegria de milhares de pessoas que 
estão ajudando as crianças da instituição através da aquisição do 
Certificado de Contribuição. 

O valor arrecadado será investido na conclusão do 2º andar do 
Hospital Peter Pan. A nova ala contará com dois novos centros 
cirúrgicos (um de médio e outro de grande porte), uma sala de 
recuperação com seis leitos e mais três leitos de UTIs.



A MELHOR ONG DO BRASIL

Fechando o ano de 2019 com muita alegria e orgulho, a Associação Peter 
Pan foi eleita a Melhor ONG do Brasil. 

O prêmio, fornecido pelo Instituto Doar, a agência O Mundo Que 
Queremos e a Rede Filantropia, em parceria com a Fundação Toyota, 
Fundação Lemann e a Fundação Getulio Vargas (FGV), divulga as 
entidades sem fins lucrativos que mais se destacaram pela qualidade de 
gestão, transparência, eficiência e credibilidade. Foram 757 instituições 
analisadas pela FGV nos critérios de Causa e Estratégia de Atuação; 
Representação e Responsabilidade; Gestão e Planejamento; Estratégia de 
Financiamento; Comunicação e Prestação de Contas. 

A Associação Peter Pan foi destaque em todos os critérios, trazendo para 
casa o prêmio que reconhece o trabalho realizado no passado e semeia o 
compromisso com o futuro. Ser a Melhor ONG do Brasil é resultado de 
união de forças da equipe de funcionários, voluntários, doadores e 
empresas amigas que abraçaram a causa do câncer infantojuvenil e têm 
transformado o cenário da oncologia pediátrica.



OAB: UMA PARCERIA DE SUCESSO

Este ano grandes nomes uniram-se na luta contra o câncer 
infantojuvenil, sendo um deles a Ordem dos Advogados do 
Brasil – CE (OAB-CE). 

As duas entidades firmaram um acordo de cooperação que 
tem por objeto o apoio da OAB às diretrizes da Associação 
Peter Pan. Juntas, estarão promovendo os programas sociais, 
disseminando informações acerca das ações e campanhas 
voltadas ao combate do câncer infantojuvenil, inclusive, no 
que concerne às Políticas Públicas.
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